سمیوتیک

1

مهدی اصل فالح

عضو هیئت علمی گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنر

چکیده:
در طراحی صنعتی ،ارزشهای سمبلیک یک طرح در کنار ارزشهای عملکردی و زیبایی شناسی آن به عنوان یک کارکرد مستقل
مورد بررسی قرار میگیرد .این مسئله جایگاه تأثیر گذار نشانهها و سمبلها در فرایند طراحی محصوالت مختلف را ثابت میکند.
امروزه طراحان عالوه بر عملکرد و زیبایی ،طرحهای خود را به کمک نش��انهها و س��مبلها ،حاوی الیههایی از معنا نیز مینمایند تا
تجربیات لذت بخشتری از تعامل انسان با اشیاء پیرامونش حاصل شود .مطالعه بر روی نشانهها در دانشی موسوم به سمیوتیک
صورت میپذیرد .س��میوتیک یا دانش نشانه شناس��ی ،نشانهها ،نظام و ساختار آنها ،معانی و مفاهیم و تعامل آنها با انسانها
را مورد بررسی قرار میدهد .در نشانه شناسی ،تعامل انسانها با نشانهها از طریق مدلی سه جانبه که شامل مرجع پیام ،پیام
و مخاطب پیام است مورد تحلیل قرار میگیرد .در طراحی صنعتی میتوانیم هر طرح را یک رسانه قلمداد کنیم که حاوی سطوح
مختلفی از پیامهای متفاوت برای مخاطبان خود است .این پیامها میتوانند نمادهای ساده ای باشند که به عملکرد محصول کمک
میکنن��د یا نش��انههایی جهت ایجاد هویت در آن محصول و محصوالت هم خانواده آن باش��ند و یا فرمه��ا ،مواد یا رنگهایی که
برانگیزاننده حالتهایی چون احس��اس نوس��تالژی یا پرستیژ در مخاطب باشند .به هر روی نشانهها به محصوالت غنا میبخشند
و آنها را به لحاظ ارزش��ی پربارتر میکنند و تس��هیل کننده ی فرایندهای ارتباطی انسانها با محصوالت هستند .در واقع دنیای
طراحی ،بدون نشانهها دنیایی گنگ و مبهم خواهد بود و کارایی و زیبایی صرف ،نمیتوانند به تنهایی تضمین کننده اثرگذاری یک
محصول در فرایندهای ارتباطی با مخاطبان باش��ند .فرم ،مواد ،رنگ ،نقوش و ترکیبات بصری خاص ،صدا و حتی رفتار سازمانی،
همه و همه پیامهای یک سازمان به مخاطبان آن هستند و تعریف کننده ی تصویر سازمان یا محصول در ذهن مخاطبان .بنابراین
زبان نش��انهها میتوانند در ماندگاری یک طرح در ذهن مخاطبان نیز نقش��ی اساسی ایفا نمایند و باعث به وجود آمدن نشانهها و
شمایلهای مختلفی در زندگی روزمرهی ما شوند.
در این نوشتار ،پس از ذکر مقدماتی در مورد سمیوتیک ،ریشههای تاریخی آن و رویکردهای مختلف آن مورد بررسی اجمالی
قرار گرفته و در انتها به کاربرد زبان نش��انهها در طراحی صنعتی با اس��تناد به نمونههایی که به ش��کل تصویری ارائه شده اند
اشاره شده است.
کلید واژهها:
طراحی صنعتی ،سمیوتیک ،سمانتیک ،نشانه شناسی ،پیام
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(تصوير  )1نشانههاي مربوط به صوت و موسیقی كه هر کدام یک محتوای معنایی را که به عملكردي خاص در یک رابطه ی تعاملی اشاره میکند
به مخاطب انتقال ميدهند.

س��میوتیک علم مطالعهی نشانههاس��ت .هر نش��انه میتواند

مکینتاش 14که آثار آنها به س��بک هنر و صنایع دستی نزدیکی

ی��ا اثر گرافیکی یا حتی یک رفتار خ��اص تجلی پیدا نماید .تاريخ

عملکردی ،از طریق کاربرد موتیفهایی چون قلب ،دایره و مربع

در قالبه��ای متفاوتی همچون یک ش��یء ،ی��ک بنا ،یک تصویر
نشانهشناسي آن طور كه «برنارد بوردك» 2در كتاب خود آورده
است ،به عصر باس��تان بازميگردد .اين مفهوم در زمان يونان
باستان و در علم پزش��كي براي تشخيص بيماريها و امراض،

از طريق نش��انههاي آنان به كار برده ش��ده است .در آن زمان
به نمونههايي از ادرار بيماران كه مورد آزمايش قرار ميگرفت،

س��يگنوم _ 3يا نشانه_ گفته ميشد .در يونان باستان ،افالطون

4

مباحثي را در زمينه نشانهشناسي مطرح نموده است و در مباحث

دارد طرحهایی را خلق نمودهاند که در کنار محقق ساختن نیازهای

_ که نماد عشق ،بدن و روح بودهاند_ ،مفاهیم و معانی خاصی را

نیز منتقل سازند( .)Fiel, 2006, 164به طور كلي ميتوان اینگونه
نتيجهگيري كرد كه نش��انهها يك پيام ي��ا محتواي معنايي را در
قالب شكل و فرم بيان ميكنند(گروتر.)1383 ،

کارل یونگ  ،روانشناس و متخصص هنردرمانی سوئیسی،
15

مطالعات بسیاری را بر روی نشانهها و سمبلها انجام داده است.
وی عقیده داش��ت که این نشانهها و سمبلها ،کدهای ناخودآگاه

خود به واژههايي چون «سميون» 5يا نشانه« ،سمينومن» 6يا معناي
نشانه و «اُبژه» 7يا شیء اشاره كرده است .وي در مباحث خود به

س��میولوژی 16مینامند) ،در ابتدای قرن بیستم توسط فیلسوف

ارسطو 8نيز در مباحث خود مفهوم نشانهشناسي را از طريق به

« ،1920تئوری تصویر» خود را ارائه نمود نیز ادامه پیدا کرده

رابطه بين نشانه ،معناي آن و شيء داراي نشانه پرداخته است.

كار بردن واژههايي چون «س��ميوتيكه» 9و «سميون»ارائه كرده

اس��ت .وي بر مبناي مباحث افالطون ،تئوري نشانههاي آوايي

10

آدمیهس��تند .بررسی و مطالعهی س��میوتیک (که گاهی آن را
اتریش��ی االصل انگلیسی ،لودویگ ویتگنش��تاین 17که در دههی
18

اس��ت .وی عقیده داشت نش��انهها تصاویری از واقعیت هستند.

همچنین زبان ش��ناس سوئیس��ی ،فردیناند دوسوس��ور ،19که

و نش��انههاي نوشتاري 11را توس��عه داد .ماهيت اين تئوري بر

عقیده داشت زبان نشانهها یک پدیده اجتماعی است و فیلسوف

جزء ديگر وجود دارد( .)Burdek, 2005, 233بنا بر عقيده برخي

منطقی و رسمینشانههاس��ت ،از تأثیرگذارترین افرادی هستند

اين حقيقت استوار اس��ت كه در نشانهها ،يك جزء به خاطر يك
نويس��ندگان ،واژه «سمیوتیک» اولین بار در مباحث فلسفی قرن
هفدهم میالدی توس��ط جان الک _ 12فیلسوف انگلیسی_ مطرح

شد و به مطالعهی نشانهها و سمبلها اشاره میکرد(Fiel, 2006,

 .)164این واژه در آن زمان اگرچه بیش��تر در زمینههای مربوط
به زبان شناسی به کار میرفت اما در حیطههای وابسته به زبان
بصری نیز قابل بسط بود .در طول تاریخ طراحی ،ساختمانها،

فضاهای داخلی و اش��یا با استفاده از سمبلهایی تزیین شدهاند

ی را انتقال داده یا شخصیتی خاص را خلق
تا ارزشها و مفاهیم 
نمایند .به طور مثال طراحانی چون چارلز ویسی 13و چارلز رنه

آمریکایی ،چارلزسندرزپیرس ،20که معتقد بود سمیوتیک دکترین
که در این زمین��ه به مطالعه پرداختهاند .در اين تحقیقات تحلیلی

نشانهشناس��ی ،تالش زیادی در زمینه ی آشکارس��ازی معنای
نشانهها انجام نشده بود و تأثیر عواملی ریشهای چون جنسیت،
نژاد و طبقه اجتماعی در دنیای نش��انهها مش��خص نبود(Fiel,
.)2006, 164

در س��ال  1938میالدی ،معناش��ناس رفتارگرای 21آمریکایی،

چارلز موریس  ،سمیوتیک را به سه بخش مطالعاتی تقسیم کرد
22

(:)Noth, 1995, 51

• پراگماتیکس  :که روشهای استفاده از نشانهها را بررسی
23
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میکند .در اين بخش ،رابطهی يك نش��انه و استفاده كننده از آن
نشانه مورد تحليل قرار ميگيرد.

• پیام اشارهای

32

پیام شمایلی از طریق ش��باهت انتقال پیدا میکند .این پیام از

• س�مانتیکس :24که معانی نشانهها را بررسی میکند .در اين

طریق ش��باهت یک نشانه از لحاظ ش��کل ،صدا ،بو ،مزه و حس

محتواي نش��انهها و آن چیزی که یک نشانه به آن داللت میکند

به صورت قراردادی معنا را انتقال میدهند .این نوع پیام در یک

بخش از س��ميوتيك ،تحليل معنايي نشانهها و بررسي مفهوم و

صورت ميگيرد .آشکار اس��ت که درك معناي يك نشانه وقتي
امكانپذير است كه گيرنده قب ً
ال آن مفهوم را آموخته باشد.

ب��ه مرجع خود انتقال پیدا میکند .پیامهای نمادین در نش��انهها
نشانه به آن دلیل وجود دارد که توافقی در جامعه بر روی مفهوم
آن صورت گرفته است .به طور مثال زبانهای مختلف هر کدام

• سینتاکس :25که نظام و ساختار نشانهها را بررسی میکند.

یک سیستم بزرگ پیامهای نمادین در جوامع محسوب میشوند.

اندازه و رنگ نشانه ،و از سوي ديگر رابطهی يك نشانه با ساير

میکنن��د .مث ً
ال رد پا به صورت اش��ارهای بر حضور یک فرد در

در اين بخش از يك سو مشخصات ظاهري نشانهها شامل فرم،
نشانهها مورد بررسي قرار ميگيرد.

پیامهای اشارهای از طریق رد يا اثر فیزیکی به مرجع خود داللت
یک مکان داللت میکند .نکتهی قابل توجه آنجاس��ت که بسیاری

برخي نويسندگان ،چارلزسندرزپیرس را که کاربرد امروزی

از نشانهها در حالتی ترکیبی از این سه نوع پیام ،با مراجع خود

26

بر مبناي آن چه گفته ش��د ميتوان نماد يا س��مبل را عالمتي

واژهی س��میوتیک تا حد زیادی مدیون مطالعات وی است ،پدر

واقعي سميوتيك معرفي ميكنند .وي پايهگذار مكتب پراگماتيسم

ارتباط پیدا میکنند(.)Erlhoff, 2008, 351

در فلسفه بوده است ( .)Burdek, 2005, 234او مطالعات خود را

قابل تحليل معنايي يعني عالمت��ي قابل درك كه داراي محتوايي

جانبه اس��ت متمركز كرده بود .از نظر پيرس نشانهها نمايندگان

را قابل درك عيني ميكند يا به عبارت ديگر ،ابزاري اس��ت براي

بر روي مفهوم اصلي نش��انه شناس��ي كه بيانگر يك تعامل سه
چيز ديگري هستند و به دليل آن وجود دارند .او فرایند انتقال پیام

نشانهها را در قالب یک سیستم سه جانبه شرح میدهد که شامل
عناصر زیر است(:)Noth, 1995, 89
• مرجع پیام و نوع ارائهی آن

27

• پیام

28

• گیرندهی پیام

29

• همچنين وي س��ه نوع پیام را در یک نشانه مشخص میکند

(:)Erlhoff, 2008, 351
• پیام شمایلی

30

• پیام نمادین

31

فراتر از تأثيرات آني آن اس��ت ،تعريف كرد .نماد ،مفهوميذهني
بخشيدن يك ظاهر عيني به يك مفهوم ذهني .نمادها را نميتوان
تنه��ا به عالیم بصري محدود كرد .نمادها در زندگي روزمره ی

انس��انها نقشي اساسي دارا هستند و ميتوان آنها را جزئي از
مباني جوامع بش��ري محس��وب كرد .بدين ترتيب حتي هر كلمه
يا هر حركت دس��ت و صورت را ك��ه بيانگر يك مفهوم معنوي
باش��د ميتوان يك نماد دانست .بر همين اس��اس اغلب رنگها
متناس��ب با اثر رواني كه بر انس��ان دارند داراي مفهوم نمادين

ميش��وند(گروتر .)513 ،1383،مث ً
ال رنگ قرمز رنگ عشق ،آبي
نمودار آرامش و سبز در كشورهاي اسالمينماد معنويت است.

البته بديهي اس��ت كه فرم ابزاري اس��ت كه بيش از عوامل ديگر

(تصوير  )2پيكتوگرامهاي المپيك نمونههاي شاخصي از نشانههاي شمايلي هستند كه براي همهی شركت كنندگان اين مسابقات از نژادها و زبانهاي
مختلف قابل درك هستند.
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براي بيان يك مفهوم نمادين از آن اس��تفاده شده است(گروتر،

را در س��ال 1976و کتاب «س��میوتیک و فلسفهی زبان» 35را در

در نيمهی دوم قرن بيستم ،نشانهشناسی به عنوان ابزاری برای

را در دنی��ای طراحی و معماری مورد بررس��ی قرار داد .روالن

.)514 ،1383

تحلیل دنیای بصری نیز مورد بررسی قرار گرفت و نویسنده و

نشانهشناس ایتالیایی ،امبرتو اِکو 33که کتاب «تئوری سمیوتیک»

34

سال  1984میالدی به چاپ رساند اولین فردی بود که سمیوتیک
بارت نیز از طریق برخی مباحث ادبی که در کتاب مشهور خود
36

با عنوان «اسطوره شناسی» 37در سال  1957میالدی منتشر شد،

(تصوير  )3در شركت خودروسازي ب.ام.و ،با استفاده از نشانههاي شمايلي ثابت در پيكرهی خودرو ،هويت ظاهري در مدلهاي قديميو جديد اين
خودروحفظ شده است.

به توسعهی مباحث مربوط به سمیوتیک کمک فراوانی نمود؛ این

اشیا اشاره دارد .معنای نمادین یک شیء به قراردادهایی که در

در توس��عهی آنتی دیزاین _ 38از حرکتهای ضد عملکردگرایی

و خواص فیزیکی یک شیء حاوی پیامهایی اشارهای هستند که

کتاب در س��ال  1972به انگلیسی ترجمه شد و نقش تأثیرگذاری

و منتقد طراح��ی مدرن بود_ داش��ت( .)Fiel, 2006, 164برخی

نویسندگان نیز بر مبنای طبقه بندی پیرس از نشانهها ،مدلهایی
برای نشانه شناسی اشیا نیز ارائه کردهاند؛ بدین ترتیب که معنای
شمایلی یک ش��یئ به شباهت شکل و سبک ظاهری آن به سایر

جامعهی مخاطب آن شیء ،نسبت به آن وجود دارد وابسته است

برمواد سازندهی آن و شیوهی ساخته شدنش و نیز عملکرد آن

داللت میکنند .مکس بنس در آکادمیطراحی اولم آلمان _ از
39

40

پایگاهه��ای اثرگذار طراحی عملکردگرا در تاریخ طراحی_ ،مدلی
برای سمیوتیک در فرایند طراحی ارائه نمود .وي از تأثيرگذارترين

(تصوير  )4كشورها و شهرها نيز با استفاده از يادمانهاي فرمي ،براي خود نمادهايي ميسازند .برج آزادي و برج ميالد ،نمادهاي شهر تهران هستند .این دو بنا به دلیل
بهره گیری از عناصر موجود در معماری ایرانی و ساده سازی آنها و به کارگیری رنگها و فرمهای آشنا و شناخته شده ،در بردارنده ی هویت این مرز و بوم میباشند .به
خصوص در برج آزادی ،شاهد تلفیق هوشمندانه ای از طاق سهمیشکل کسری(دوره ساسانی) و قوسهای جناغی و کادربندیهای رایج در معماری بعد از اسالم (خصوصا ً
دورهی صفوی) ،هستیم .اوج این هوشمندی ،درایجاز به کار رفته در بهرهگیری از این فرمها و سادهسازی هنرمندانه ی آنها تجلی کرده است.
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افرادي اس��ت ك��ه در نيمهی دوم قرن بيس��تم به بحث نش��انه

در ده��هی 1970میالدی ،زیبایی شناس��ی جنبش مدرن _ که

نش��انه شناسي را در زمينههايي چون طراحي اطالعات ،طراحي

استوار شده بود_ به دلیل نداشتن تزیین ،نشانه و سمبل ،نوعی

شناسي در حوزههای مربوط به طراحی پرداخته است .او مبحث
محصول و ارتباطات بصري توسعه داده است(Burdek, 2005,

بر مبنای انتزاع و اس��تفاده از فرمهای هندس��ی ناب در طراحی
بی��زاری را در عم��وم مردم ایجاد کرده ب��ود و ایجاد ارتباطات

 .)235در مدل نشانهشناس��انهی بنس ،عملکرد یک محصول،41

فرهنگی و احساس��ی در طراحی را منع میکرد .این مس��ئله نقد

را برای استفادهای خاص 44س��ودمند میسازد(Erlhoff, 2008,

طرفداران پس��ت مدرنیزم که از مش��هورترین آنها میتوان به

از طری��ق مواد 42آن ک��ه در قالب یک فرم 43ارائه میش��ود ،آن

مدرنیزم و توسعهی مباحث پست مدرنیزمیرا به همراه داشت.

 .)353هريك از موارد ذكر ش��ده در مدل بنس به عنوان ابعادي

چارلز جنکز 52اش��اره کرد ،بازگشت به سمبولیسم 53در طراحی

براي استفادهكنندگان هس��تند .فعالیت در زمینه ی سمیوتیک و

این رویکرد ،طی دههی  1980میالدی ،سمیوتیک از طریق پست

از محصول در نظر گرفته ميشوند كه حاوي پيامهايي مشخص

جنبههای ارتباط��ی محصوالت ،در آکادمیاولم آلمان توس��ط
افراد دیگری نظیر توماس مالدونادو 45نیز انجام شده است .وی

مقاالتی را در زمینهی جایگاه نشانهها در فرایند طراحی صنعتی
ارائه نموده است .هانس گوگلوت 46از دیگر اعضای این آکادمی

اس��ت که با عنوان «طرح به مثابهی نش��انه» 47دیدگاههای خود
در زمینهی س��میوتیک را اشاعه داد .از نظر وی هر محصول با

محتوای اطالعاتی درس��ت ،یک نشانه محسوب میشود .وی با
استناد به همین استدالل ،مفاهیم طرح و نشانه را یکی میدانست.

از دی��د گوگلوت ،درک درس��ت مردم از زبان اش��یا از موارد با
اهمیت در طراحی صنعتی محس��وب میش��ود(Burdek, 2005,

.)238

و معم��اری را به عن��وان یک ضرورت مط��رح نمودند و در اثر

مدرنی��زم جایگاه خاص و ویژهای در مجام��ع طراحی دنیا پیدا
کرد .امروزه بسیاری از طراحان ،به ارتباطات بصری به عنوان

یکی از جنبههای مهم فعالیت طراحی خود مینگرند و از طریق به

کارگیری تئوری سمیوتیک ،در جستجوی لبریز کردن آثار خود
از نشانهها و شخصیت هستند(.)Fiel, 2006, 164

زبان نش��انهها امروزه به يكي از ابزارهاي تأثيرگذار طراحان

براي ايجاد «هويت» در س��ازمانها و شركتهاي مختلف تبديل
ش��ده است .طراحان با اس��تفاده از استانداردسازي عناصر دو
بعدي و س��ه بعدي يك س��ازمان و تكرار آنها ،در واقع نمادها

و نشانههايي بصري خلق ميكنند كه هويت ظاهري را براي آن
سازمان به ارمغان ميآورد .سه خط معروف آديداس ،54گريلهاي

جين بادريالرد نيز از نخستين افرادي محسوب ميشود كه

ب.ام.و  ،نقوش چهارخانهي بربري  ،بدنهی ماليم و س��ادهی

اس��تفادهی روزمرهی ما به كار برده اس��ت .وي بر روي «زبان

ديويدس��ون  ،صداي منحصربه فرد فندكه��اي زيپو و رنگ

48

نشانه شناس��ي را در زمينهی تحليل محصوالت و اشيای مورد
اشياء» 49مطالعات بسياري انجام داد .او عقيده داشت اگر اشيای
اطراف ما توانايي س��خن گفتن داشتند ،ميتوانستند گزارشهاي

مفصلي از صاحبشان ،ارزشهاي وي ،سليقهها و آرزوهايش به
ما انتقال دهند( .)Burdek, 2005, 236تحليلي ش��بيه به اين بيان
بادريالرد را ميتوانيم در كتاب آقاي دِل كوتس 50مشاهده كنيم.

وي در كتاب خود با عنوان» س��اعتها چيزي بيش��تر از زمان

را ميگوين��د» ،51بيان ميكند كه يك محصول س��طوح مختلفي
از مفاهيم ،در زمينهی توليد كنندگانش��ان ،دورهی ساختش��ان،

شخصيت ،جنسيت ،سن ،نحوهی تفكر و ارزشهاي صاحبشان،
به ما ارائه ميكنند( .)Coates, 2003, 2وي در كتاب خود ميافزايد

كه هر محصول همانند يك رسانه ی جمعي عمل كرده و پيامهايي
را به مخاطبان ارائه ميكند(.)Coates, 2003, 9
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56

55

س��فيد -يخي اپل ،57ساختارهاي -تك 58موتورسيكلتهايهارلي
60

59

آبي سامسونگ 61نمونههاي آشنايي از نشانههايي هستند كه به
هويت شركت سازنده آنها تبديل شدهاند.

در دنياي طراحي صنعتي همچنين ش��اهد ارائهی محصوالت

منحصربه فردي هس��تيم كه به قدري اثرگذار هس��تند كه مرور

زمان آنها را تبديل به نماد و ش��مايل ميكند .جالب اينجاس��ت
كه بس��ياري از اين محصوالت در موزههاي مشهور هنري دنيا

نگهداري ميشوند .بطري مشهور كوكاكوال ،خودكار بيك ،فولكس
واگن بيتل ،موتورس��يكلت وس��پا ،رایانه ی اپل آي مك ،صندلی

بارسلونا ،آب مركبات گيري جويس��ي سليف آلسي ،خودروي

جیپ ،چاقوي سوئيس��ي و واكمن س��وني از جمله شاهكارهاي
طراحي دنيا محس��وب ميش��وند كه هم اكنون در موزه ی هنر

مدرن نيويورك نگهداري ميشوند(Antonelli&Schoenholz,
62

(تصوير  )4امروزه طراحان با استفاده از شخصيت پردازي در طراحي محصوالت روزمره ،محصوالت را عالوه بر سطوح عملكردي ،به واسطههايي براي انتقال
پيامها و نشانهها تبديل ميكنند.
از باال به پايين :دربازکن بطری آلسی ،مگس کش آلسی ،نگهدارندهی گیرههای کاغذی کوزیول و جا چسبی کوزیول
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(تصوير  )5با استفاده از نشانههاي خاص در پيكره ی طرح و تكرار آن
در توليدات مختلف يك شركت ،ميتوان در آنها هويت بصري ايجاد كرد.
شركت بِ ربِ ري با استفاده از نقوش يكسان در محصوالت مختلف خود اين هويت
ظاهري را به نحوي ايجاد كرده كه حتي بدون توجه به لوگوي محصول ميتوان
سازندهی آن را تشخيص داد.
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(تصوير ) 6شركت آديداس در طراحي اغلب كفشهاي ورزشي خود ،از سه
خط معروفش براي ايجاد هويت بصري استفاده ميكند .اين سه خط از لوگوي
آديداس گرفته تا لباسها وكفشهاي ورزشي و تبليغات چاپي و تيزرهاي
تلويزيوني آن حضوري جدي دارند.

(تصوير  )7برخي طرحها آن قدر تأثيرگذار هستند كه به مرور زمان تبديل به نشانه و شمايل ميشوند.
ردیف باال از راست :خودکار بیک ،جیپ ،فولکس واگن بیتل ،واکمن سونی و آب مرکبات گیری جویسی سلیف
ردیف پایین از راست :بطری کوکاکوال ،موتورسیکلت وسپا ،چاقوی سوئیسی ،صندلی بارسلونا و رایانه ی اپل آی مک

 .)2003از اي��ن طرحه��ا با عنوان «ش��مايلهاي طراح��ي» 63ياد

ترتیب زبان نشانهها تعامل انسان با محصوالت را ساده تر و لذت

ميش��ود .این قبیل محصوالت در زندگی ی روزانه ی ما فراتر

بخ��ش تر نموده و بعد «معنا» را به ابعاد زیبایی و عملکردی یک

زندگی و خاطرات زندگی ما تبدیل ش��دهاند .به عبارت دیگر ،این

هم هستند نشانهها عامل ارتباط انسانها با محصوالت هستند و

از عملکرده��ای رایج ،تأثیرگذاری فراوان��ی دارند و به جزئی از

محصوالت را میتوانیم نمادهای زندگی روزانه و عواملی برای
خلق تجربیات لذت بخش برای کاربران تعریف نماییم .ش��اید به

همین دلیل اس��ت که بس��یاری از این طرحها به عنوان یک شیء
هنری در برخی موزههای دنیا نگهداری میشوند .در واقع همان
طور که اش��یای دوران باس��تان حاوی اطالعات بی شماری از

زندگی مردم عصر خود هستند ،شمایلهای طراحی نیز بازتابی

از شیوهی زندگی 64مردمان هم عصر ما میباشند.

در دنیای طراحی امروز ،زبان نشانهها به یک ابزار تأثیرگذار

ارتباطی تبدیل ش��ده است .این تأثیرگذاری به حدی است که در

تئوری طراحی صنعتی ،از ارزشهای سمبلیک یک طرح در کنار
کارکردهای عملکردی و زیبایی شناس��ی ،به عنوان یک کارکرد
مستقل و مهم یاد میشود .کارکرد سمبلیک مطلوب یک محصول،
عملکرد آن را جذاب تر نموده و زیبایی آن را تکمیل میکند .بدین

طرح اضافه میکند .در واقع ،اگر زبانها عامل ارتباط انسانها با

در تسهیل این ارتباط عاملی بسیار تعیین کننده و کلیدی به شمار

میرون��د .نکتهی قابل توجه دیگر این اس��ت که با توجه به اینکه

نشانهها به نوعی به ادراک ،احساسات ،عواطف و حواس انسانی
مربوط میش��وند میتوانند تأثیرات عمیقی را در کنار کارآیی و
زیبایی ،در استفاده کنندگان محصوالت مختلف ایجاد نمایند .در

نهایت میتوان این گونه بیان کرد که کارکردهای س��مبلیک یک
طرح میتوانند تأثیرات زیر را در یک محصول ایجاد نمایند:
• باال بردن ارزش غیر مادی محصول

• تسهیل تعامل دوسویه ی انسان با محصول
• ایجاد شخصیت برای محصول

• خلق هویت برای محصول یا محصوالت

• ساده و جذاب تر شدن کارکرد محصول

• اضافه کردن بعد معنا به ابعاد کارکردی و زیبایی محصول
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